
– ලංකා ”භාග ෙදපා•තෙ’“ව
අයන ෙපා” සහක ප– (සාමා— ෙපළ)                                        

”භාගය - 2022 (2023)
ෙමම ”භාගෙ““ සෑම ”භාග අෙ“”ෂකයම අය”’ප ඉ”’ප කළ –ෙ 
මා•ගගත (Online) ”මය ම““.
උ”ත භාගයට ෙපෟ–ග•කව ෙප” ’”ම සඳහා වන අය”ප’ 2023 ෙපබරවා’ මස 01 ”න 
’ට 2023 ෙපබරවා’ මස 28 වන ”න ෙත” භාරග ලැෙ•. සෑම ෙපෟ–ග•ක අය”ක”ව— ම 
ෙමම “ෙදනය ස•ණෙය”ම ෙහා“” •යවා අවෙබධ කර ෙගන තම අය”පත මා•ගගත 
ආකාරෙය” (Online) ස•ණ කර ඉ”’ප’ කළ –“ය. අය”ප–ය ස•ණ •“ෙ“ 
භාගයට ෙප” ’”මට ෙතරා ග’ නගරය හා ”ෂයය ඇ“ළ’ •“ෙ“ “වැර”ව ම ඇ“ළ’ 
•“මට ෙ•ෂෙය” සැළ••ම’ ය –“ ය. සංෙශධන සඳහා ප”ව කරන ඉ”– සලකා බල 
ෙනාලැෙ•.
02. අය”’ප
 2.1  මා•ගගත (Online) ආකාරයට අය”පත ස•ණ කර ඉ”’ප’ •“ෙම” අන“”ව 

PDF ෙගාෙ “”ත ”ටපත, අව“ –වෙහා’ ඉ”’ප’ •“ම සඳහා ”ර”“තව තබා 
ග”න. “”ණය කරග’ ටපත ෙදපා•තෙ”වට එම අව“ ෙනාෙ“.

       ෙපෟ–ග•ක අය”ක”ව” ෙලස ”භාගය ඉ”— කළ හැ”ෙ” පාසෙල” අ 
සහ“කය ලබා ඇ“ අය”ක”ව”ට පම—. පාසෙ” ඉෙග•ම ලබ“” ෙපෟ–ග•ක 
අය”ක”ව” ෙලස ”භාගයට අය” •“ම සරා තහන ෙ“. එෙ ෙප” ’”ම” 
අනාවරණය –වෙහා’ ”භාග ““ඵල අවලං• කර ඉ”’ ”භාග සඳහා ෙප” ’”ම ද 
තහන කර• ලැෙ•.

 2.2   2023 ෙපබරවා’ මස 28 වන ”න ම–ම රා’ 12.00 පැෙය” ප”ව ෙමම භාගය සඳහා 
අය” කළ ෙනාහැක. “ය“ත ”න ම–ම රා’ 12.00 පැෙය” ප” මා•ගගත “ෙ“ශය 
වසා තබ• ලැෙ•. •’” ෙ’ව” මත ෙහ– අය”ප’ භාර ගැ”ෙ අවස” ”නය “•ඝ 
•“ම” ’”  ෙනාෙකෙ•.

 2.3   එ” අය”ක”ව— ’” ඉ”’ප’ කළ –’ෙ’ එ” අය”පත” පම—. අය”ප– 
එකකට වඩා ඉ”’ප’ කරන අව—ථාවල “ ’ය—ම අය”ප’ ““”ෙ’ප කර ලබන 
අතර, එම අය”ක”ව” සබ”ධෙය” ”“ා’ලව ”යවර ග ලැෙ•. භාග 
““ඵල “—’ •“ෙම” ප” –ව ද ෙමවැ“ වංච“ක “යාව” ඔ“– –වෙහා’ භාග 
““ඵල අවලං• කර අ—ළ ”“ා’ල ”යවර “යා’මක කර ලැෙ•.

03.  ප–ධයට “ෙ“ශ ම හා අය”’ප ස’—•ණ •“ම සඳහා ”භාග 
අය”’ක”වට තා”ෂ—ක උපෙද—

 3.1  අය”පත ස•ණ •“ම සඳහා – ලංකා භාග ෙදපා•තෙ”“ෙ,
   �  “ල ෙව• අඩය (https://doenets.lk) ෙවත ”ස, "අපෙ” ෙ—වා", යටෙ’ ඇ“, 

"මා•ගගත අය”ප’ (පාස” භාග)", මත Click •“ම ම“” ෙහ,
   �  භාග ෙදපා•තෙ”“ෙ “ල ජංගම ”රකථන ෙයද–ම (mobile application) 

වන "Exams SRI LANKA" ෙවත ”ස, "මා•ගගත අය”ප’ (පාස” 
භාග)", මත Click •“ම ම“” ෙහ,

   �  https://onlineexams.gov.lk/eic ෙවත ”ෙස”න.
 3.2   පළ“ව ඔබෙ” නම, ජා“ක හැ“ප’ අංකය හා ”රකථන අංකය ඇ“ළ’ කර 

•යාප”ං— ය –“ ය.
 3.3   ඔබට ජා“ක හැ“පත” ෙනාමැ“ න පමණ” ඔබෙ” මව/”යා ෙහ භාරක”ෙ” 

ජා“ක හැ“ප’ අංකය ඇ“ළ’ කර •යාප”ං— ය හැ•ය.
 3.4   ජා“ක හැ“ප’ අංකය ඇ“ළ’ •“ෙම” ප”ව ඔබට ලැෙබන ෙක“ ප—ඩෙය“ 

(SMS) සඳහ” ෙ”ත අංකය (OTP) භාත කර ප–ධ“යට “ෙශ ය –“ ය.
 3.5   එ“ සඳහ” උපෙද— ෙහා“” •යවා අමතර උපෙද— සඳහා "Instructions" ෙලස 

ෙප”වන ෙබා’තම (Button) ෙතර”න (Click) තා”ෂ—ක උපෙද—, ෙපා” උපෙද— 
හා උපෙද— ••ෙයව නැර”ෙම” අන“”ව "Next" ෙබා’තම (Button) ෙතරා 
අය”පත ස•ණ •“ම ආරභ කර”න. 

04. ”භාග ගා—“ ෙගම හා අය”’පත බාගත (Download) •“ම
  භාග ගා—“ ෙග•ම තැපැ” කා•යාල ම“” ෙහ බැං— කා”ප’ ම“” (Credit/Debit 

payment) ’” කළ හැ•ය.
 4.1.  තැපැ” කා•යාල ම“” ෙග• ’” කර”ෙ” න, "Payment Method" යටෙ’ ඇ“ 

"Pay by Department of Posts" සබැ“ය ෙතරා ගත –“ ය. එ““ ඔබට ලැෙබන 
ෙයා“ අංකය (Reference Number) තැපැ” කා•යාලයට ලබා“ ඔබෙ” ”භාග ගා 
ෙගවා ලබා ග”නා —”තා”’ය ඔබ භාරෙ“ ”ර”“තව තබා ගත – ය.
ෙගම සා•ථක — ප” ඔබට ලැෙබන ෙක“ ප—”ඩෙ“ ඇ“ සබැ“ය (link) ස“ය •“ම 
ම“” අ—ළ ෙව• අඩ”යට ”ස අය”පත බාගත (Download) කර ගැ”මට හැ• ෙ“.

 4.2   බැං— කා”ප’ (Credit/Debit cards) ම“” ෙග•ම සඳහා "Payment method" 
යටෙ’ ඇ“ "pay by credit/debit card" අ”තමය ෙතරා ගත –“ය.

ෂයය              
ගණන 1 2 3 4 5 6-9

ගා—“ව 
””ය” 100/- 150/- 200/- 250/- 300/- 350/-

05.  ඔබ ෙතරා ග”නා ෂයය” හා නගරය ඉතා වැදග’ ෙ. ය නගරයක භාග ම–—ථානය” 
”“••මට “මාණව’ අය”ක”ව” සං“ාව” ෙනා’“යෙහා’ ආස”නතම නගරෙ“ ඇ“ 
භාග ම–—ථානයට ෙයා“ •“ම ’”ෙ.

06.    සෑම ෙපෟ–ග•ක අය”ක”ෙව” ම තමාෙ” –ර ප”ං— •නය •”ය – අතර, අ–ාපනය 
ලබන ෙපෟ–ග•ක ෙහ– ජා“”තර පාසෙ” නම සහ •නය ඇළ’ ෙනාකළ – ය. ඔ–” 
තම ෙපෟ–ග•ක ”රකථන අංකය ද ඇළ’ කළ – ය.

07.  අන—තාව ඔ“– •“ම 
  භාග ශාලාෙ“ අය”ක”ව” තම අන—තාව තහ–” •“ම සඳහා ජා“ක හැ“පත ෙහ 

වලං• ෙ–ශ ගම” බලප–ය ෙහ වලං• ’ය”” බලප–ය ෙහ ඉ”’ප’ •“ම අ“වා•ය 
ෙ. භාගයට ෙප” ’“න සෑම “•න ප–ය” සඳහා ම තම අන—තාව ඔ“– •“ම සඳහා 
හ“නාගැ”ෙ ප–ය ඉ”’ප’ කළ –“ ය.

08.  ෙමම භාගය සඳහා අය”කර ලබන ”ෙ•ෂ අව“තා ස“ත අය”ක”ව” ෙ න, "Are 

you a special needs candidate?" “ Yes යටෙ’ “ෙබන ෙතාර“” ස•ණ •“ම 
අ“වා•ය ෙ.

09.  ”ෙ•ෂෙය සැල•ය –“”
09.1  ෙමම භාගය සඳහා ෙගවන ලද ගා—“ ස•ණෙය” ෙහ අඩ” ෙහ ආප” ෙග•ම 

ෙහ ෙවන’ භාගයක ගා—“ව වශෙය” මා” •“ම ෙහ කර ෙනාලැෙ•.
 09.2     ”භාගයට අය”ප’ ඉ”’ප’ •“ෙම” ප” •’” ෙ’ව” “සා ”භාග ම–ථානය 

ෙහ– අය” කරන ලද මා–ය ෙහ– අය” කරන ලද ”ෂයය” ෙහ– ෙවන කර• 
ෙනාලැෙ•. එබැ”” ඔබෙ” ද’ත “වැර”ව ඇළ’ කළ – ය.

 09.3   ෙදවන ෂය කා–ඩයට අය’ පහත සඳහ” ෂයය” සඳහා ඉ”— කරන 
අය”ක”ව” “ාෙය“ක ප“”ෂණය සඳහා ෙප” ’“ය –“ෙ. ෙමම අව“තාවය
ස•ණ ෙනාකරන අය”ක”ව”ට •”ත භාගයට ෙප” ’“ය ද ““ඵල “—’ 
කර ෙනාලැෙ•.

    (40)  සං”තය (ෙපර”ග)
    (41)  සං”තය (අපර”ග)
    (42)  සං”තය (ක•ණාටක)
    (44)  නැ• (ෙ–—ය)
    (45)  නැ• (භරත)
    (50)  නා• හා රංග කලාව (’ංහල)
    (51)  නා• හා රංග කලාව (ෙදමළ)
    (52)  නා• හා රංග කලාව (ඉං“’)
උ”ත ක”“ සබ”ධෙය” ය ම“ම” කළ –“ න පහත සඳහ” ”රකථන අංක වලට 
අමත”න.

”–– තැපෑල  :  gceolexamsl@gmail.com
”රකථන අංක :  011-2784208 / 011-2784537/ 011-2785922
ෆැ”— අංක  :  011-2784422
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